
DYS DANIŞMANLIK 

   

                    İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 
 

DESTEK KALEMLERİ DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK TUTAR VE ORANLARI 

 

 

BİRİM KİRA DESTEĞİ 

 
Mağazalar  

ve  

Kiosklar  için 

 
 
 

 
  
 
 Yanlızca net kira bedeli 

Üretici firmalar Her birim başına 
yıllık 

120.000 $ a kadar % 50 

Ticari Firmalar Her birim başına 
yıllık 

100.000 $ a kadar %40 

Ofis,Showroom, 

Depo,Ürün Teşhir 

Serası/Tarlası veya 

Reyonu için 

Üretici firmalar Her birim başına 
yıllık 

100.000 $ a kadar % 50 

Ticari Firmalar Her birim başına 

yıllık 

75.000 $ a kadar %40 

 

 

 

 
TANITIM DESTEĞİ 

 
 

 

Yurtdışında birimi 

veya yurtdışı marka 

tescil başvurusu olan 

şirketlerin yurtdışına 

yönelik yapmış 

oldukları tanıtım 

harcamaları 

• Görsel,yazılı tanıtım 

• Katalog,broşür,eşantiyon, 
tanıtımmalzemesi 

• Sponsorluk 

• İnternet sitelerine verilen 
reklam 

• Seminer/Konferans düzenleme 

• Defile,tanıtım amaçlı görsel ürün 

sunumu 

• Üzerinde logobulunan 

stand/soğutucu 

• Yurtdışı birimlerin internet 
sayfasına ilişkin tasarım, reklam 

 

Yurt dışında birimi bulunan     

şirketler, birim bulunan her ülke 
için yıllık, 
150.000 $ a kadar %70 

 

Yurt dışında birimi bulunmayan 

şirketler yıllık, 

250.000 $ a kadar % 70  

 

MARKA DESTEKLERİ 

 
Yurt dışında tescil 

ettirilmiş markaların 

korunmasına ilişkin 

yapılan harcamalar 

• Markaların Korunmasına İlişkin 

Avukatlık vb. Giderler 

• Marka/Patent Bürosu Hizmeti 

Giderleri 

• Danışmanlık Giderleri 
• Yurtdışında Markanın 
Tescilini Araştırma/İnceleme 

 
 
 
Yıllık; 50.000 $ a kadar %50  

 

 

 
BELGELENDİRME 

DESTEKLERİ 

 
 

Uluslararası nitelikteki 

belge ve sertifikalar 

• Müracaat ve doküman inceleme 

• Belgelendirme tetkik 

• Yıllık belge kullanımı 

• Belge veya sertifikayla ilgili 
yapılan testler ve analizler 

• Kayıt Ücreti 

  
 
 
 
 
 Firma başına yıllık; 
 250.000 $ a kadar %50   

Tarım analiz raporları 

ve  sağlık sertifikaları 

• Müracaat ve doküman inceleme 

• Belgelendirme tetkik 

• Analiz giderleri 

• Akreditasyon giderleri 

• Sağlık sertifika ücreti 

PAZAR ARAŞTIRMA         

(İŞ GEZİSİ) DESTEĞİ 
Yurt dışı Pazar 

araştırma/iş 

gezilerine ilişkin 

giderler 

• Ulaşım 

• Konaklama 

• Araç Kiralama 

Gezi Başına; 

5.000 $ a kadar %70  

 
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 

Yurt dışı pazara giriş 

stratejileri ile eylem 

planlarının 

oluşturulabilmesi için 

 
• Rapor 

• Danışmanlık 

Yıllık en fazla; 

200.000 $ a kadar %60  

FUARLARA BİREYSEL 
KATILIM  DESTEKLERİ 

 

Türk ihraç ürünlerinin 

tanıtılması ve pazar- 

lanması 

• Stand kirası 

• Stand dekorasyon ve 

donanım harcamaları 

• Nakliye harcamaları 

• Ulaşım masrafları 

 
Bakanlığın belirlemiş olduğu 

desteğe esas tutarın m² ile 

çarpımı sonucu elde edilen tutar 

 


